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وبلدیات. (counties) بلدات من المحلي المستوى على ألمانیا في الحكومة تتكون
،(BL) األساسي بالقانون یسمى  ما وھو الدستور، من  (٢) ٢٨ المادة تعترف 
المكونة الوحدات  دساتیر تحتوي كما املبدأ. حيث  من الذاتي الحكم في بحقھم
الرغم نصوص مشابھة. وعلى على ، Länder عشر والیة ستة وھي ألمانیا، في
البلدیة، ومجالسھم انتخابھم، تم قد  بلدات  في  واإلداریین  البلدیات رؤساء أن من
البرلمانات في  فقط محصورة  الحقیقیة التشریعیة السلطات أن  إال دیمقراطیًا،

.Länder والوالیات الفدرالیة

التي التشریعیة  القوانین وتنص تنفیذیة. المقابل، في المحلیة، السلطات تعتبر 
المحلیة السلطات لھذه التنظیمیة الھیكلیة على Länder الوالیات برلمانات تقرھا



٢٧ المــــانیـــا

كبیر حد إلى خاضعة المحلیة تكون الحكومات غالبیة نشاطات أن كما بالتفصیل،
أن إلى اإلشارة وتجدر الفدرالیة. الحكومة أو Länder الوالیات لتشریعات
مستقلة كوحدات  فقط تعمل ال أنھا  إذ هجينة، شخصیة  لھا المحلیة السلطات
األدنى الترتیب  في أیضا تعتبر تناقشھ، الذي  الموضوع على واعتمادا بل، ذاتیًا 
المحلیة السلطات  تكون ھذه، الثانیة بصفتھا وھي .Länder الوالیات إدارة من
التشریعات حجم مجرد إن .Länder الوالیات مفصلة من سلطات ألوامر خاضعة
التشریع من منھا الكثیر اشتق والتي  ،Länder الوالیات  وتشریعات الفدرالیة
الحكم في وحقھا المحلیة السلطات بعید حد إلى یحد باالتحاد األوروبي، الخاص
المحلیة الحكومات تعطي االساسي من القانون (٢) ٢٨ المادة ذلك، فإن الذاتي. ومع
على ومقبوًال الدستور في واردًا مبدأ باعتبارھا نسبیا، قویة وسیاسیة قانونیة مكانة

واسع. نطاق

یخص فیما نفسھا تحكم أن في بالحق المبدأ، حیث من المحلیة، السلطات تتمتع
تقوم أن الممكن من أنھا كما المحلي. للمجتمع بالنسبة ذات األھمیة القضایا كل
معا. والمھام اإلداریة الخدمات لتقدیم المختلفة التعاون أشكال أیضا باالختیار بین
ولھا المالیة مواردھا عن ما، حد إلى مسئولة، أیضًا المحلیة الحكومات أن كما
بھم، وھي خاص ضریبیة عائدات مصدر لھا یكون أن في دستوریا الحق الراسخ
في الحق إلى تفتقر فإنھا ذلك، عدا وفیما الممتلكات. وضرائب التجاریة الضرائب
مالیا معتمدون الحقیقة، في الضرائب بأنفسھم. إنھم، جبایة أو جدیدة ضرائب فرض
لدیھ الذي الفدرالي، المستوى على اتخاذھا یتم التي القرارات على كامل بشكل

تقاسمھا. وكیفیة الضرائب على القانونیة السلطة

تلك جبایة  إلى تمیل الفدرالیة الحكومة ولكن 
وفي فقط. لھا اإلضافي الدخل توفر التي الضرائب
تخدم التي التجاریة الضریبة تراجعت المقابل،
بسبب المحلیة  للحكومات الرئیسي الدخل كمصدر 
نفسھ، أصبحت الوقت الضعیف. وفي اقتصاد ألمانیا
مسؤولیة تتولى  أن على مجبرة المحلیة الحكومات 
ھذه نمت وفیما اإلداریة. األعمال تجاه  متزایدة
الحكومة المحلیة نجد أن موارد اإلداریة، الواجبات
أقل موجودات لدیھا ترك الذي  األمر استنفذت،  قد
لیس وإنھ الذاتي.  الحكم أغراض في لتستعملھا 
ھي المالیة األمور تكون أن  بالتالي، مستغربًا،

التحسینات على بإدخال طالبت التي الیوم المحلیة للحكومات الكبیرة إحدى القضایا
وتكراًرا. مراًرا المالي وضعھا

مستغربًا، لیس وإنھ
تكون أن بالتالي،
ھي المالیة األمور
الكبیرة القضایا إحدى
المحلیة للحكومات 
طالبت التي الیوم
على التحسینات بإدخال
مراًرا المالي وضعھا

وتكراًرا.



برجي٢٨ مارتن

األلماني الفدرالي  للنظام مؤخرًا حدث الذي اإلصالح یؤدي ربما
٢٠٠٦ العام خریف في المفعول ساري أصبح الذي Föderalismusreform I
بموافقة الفدرالیة، للحكومة  الماضي في  مسموحًا كان لقد  التحسن. بعض إلى
بدون المحلیة الحكومات إلى مباشرة معینة مھام تفوض أن ،Länder الوالیات
الوالیات حكومات وافقت وقد نفقاتھا. تعویض أو تمویلھا على مجبرة تكون أن
نفوذھم زیادة في تسھم ألنھا الممارسة ھذه على األحیان كثیر من في Länder
نتیجة المحلیة المالیة عانت الحكومة موارد ولكن على التشریع الفدرالي. السیاسي
اآلن. بعد  شرعیًة تعد لم الممارسة ھذه أن على المعدل الدستور وینص لذلك. 
إداریة مھام تفوض أن Länder فقط حكومات الوالیات سوى اآلن تستطیع ال
تعویض یكون ھناك أن Länder دساتیر الوالیات وتشترط المحلیة. السلطات إلى
تتأثر مھام لھا. تفویض تم إذا المحلیة الحكومات إلى دفعھ یجب نوع ما من مالي
الرئیسیة األحزاب بسیاسات عامة، بصفة السیاسي، تنظیمھا في الحكومات المحلیة،
یتم خوضھا السیاسیة الشدیدة التي فالمعارك من مستویات الحكم. من غیرھا أقل
Länder الوالیات مستوى أو الفدرالي المستوى في الحزبیة للخطوط طبقًا عادة
المحلي، المستوى على السیاسة، تمیل المحلیة. الحكومات في الحدة بنفس تحدث ال
تدفعھا بالقضایا المحلیة صلة أكثر ولكنھا أقل بشكل مشحونة أیدیولوجیا تكون ألن
العدید ھناك یكون القضایا.  لھذه والعملیة المالئمة الحلول إلى  للوصول الرغبة 
الناخبین روابط إلى باإلضافة المحلیة، االنتخابات في المستقلین المرشحین من
الفدرالي المستوى  ذات أھمیة على لیست أعمال محلیة محددة تدعم جداول التي
البلدیات لرؤساء یكون ال الحاالت، بعض وفي .Länder الوالیات مستوى أو
یتمتع ال لحزب ینتمون أو حزبي سیاسي أي انتماء المقاطعات ومدیري المنتخبین

البلدي. أو المحلي المجلس في بأغلبیًة

للبلدات الدستوري الوضع أن ألمانیا شرقي في الجدیدة الوالیات في  ونجد
إلى یمیلون الشرقیین األلمان ولكن الغربیة. ألمانیا في ذلك السائد یشابھ والبلدیات
في ناخبین أقل بكثیر مشاركة في یتسبب مما السیاسة، في یكونوا أقل انغماسا أن
غربیة ألمانیة سیاسیة أحزاب واجھت وقد ألمانیا. بغربي مقارنة المحلیة االنتخابات

الجدیدة. الوالیات في في تثبیت أقدامھا كبیرة صعوبات راسخة كثیرة

لقد قانوني. تشكیل أو معین قانوني  وضع  أي الكبرى  المدن مناطق تملك ال
وبریمین Hamburg ھامبورج ، Berlin  برلین وھي، مدن ثالثة تاریخیًا حظیت
أي حول أوالجدل النقاشات تثار ال ولذلك ،Länder الوالیة بوضع Bremen
االقتصادیة. االجتماعیة وأھمیتھا االستثنائي حجمھا بسبب لھا قانوني خاص وضع
مثل أھمیة، أقل لیست لكن حجمًا أصغر  أخرى  مدینیة مناطق ففي ذلك، ومع
االمتدادات أو ،Munich میونیخ أو Hanoverفي ھانوفر الكبرى المدن مناطق



٢٩ المــــانیـــا

تختلف فیھا اإلداریة السلطات أن نجد ، Ruhr رور مثل كبیرة مدن لعدة العمرانیة
. واضح وضعھا القانوني غیر ملحوظ وأحیانًا یكون بشكل

التركیبة الداخلية نوع ما الجدل األلماني. التعاوني صلب الحكم قضیة تشكل
الدیمقراطیة شرعیتھا إلى بالنظر نحو أفضل على المناطق ھذه ستناسب التي
أن یجب ھل الناس؟ إلى حكومي مستوى أقرب باعتبارھا بھ تقوم الذي والدور
المناطق ومندوبیھا ھذه تشكل التي المدن لحكم مثًال، الكبرى، المدن مناطق تخضع
مع اإلدارة من وجدیًدا منفصًال مستوى المناطق ھذه تشكل أن یجب ھل أم معًا،
ال المتحدة، الوالیات في الحال ھو وخالفًا لما مباشرًا؟  انتخابًا المنتخبة مجالسھا
بالمكانة الكبرى المدن مناطق بعض ینبغي أن تحظى كان إذا عما نقاشًا ألمانیا تشھد

األلمانیة. الفدرالیة تجاه السیاسیة أو القانونیة

الفدرالي. وبما التشریع في دورًا أكبر أن تلعب أیضًا المحلیة تحاول الحكومات
الخبرة من كبیرًا قدرًا وتمتلك الفدرالیة القوانین  تنفیذ في رئیسیا دورًا تلعب أنھا
تقییم عملیة وصوتا في القوانین صنع عملیة في رسمیًا دورًا فإنھا ترید والمعرفة،
الموسع الحق ھذا مثل كان ما إذا حول قائمًا یزال الجدل القوانین. وال ھذه تأثیر
الحالي البرلماني للنظام الدستوري اإلطار ضمن للتطبیق قابًال المشاركة في
بالكامل، األلمان الناخبین یمثل الذي ،Bundestag بوندیستاج المستویین: ذو

.Länder الوالیات یمثل السلطة التنفیذیة في Bundesrat الذي وبندیسرات


